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 معلومات أساسية
 
ملدين اجملتمع ا منظماتاخلاص و منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بالشراكات مع القطاع  ياتتوفر اسرتاتيج -1

قامة إطار عمل إل ،20131)االسرتاتيجيات(، اليت صادق عليها جملس املنظمة يف دورته السادسة واألربعني بعد املائة عام 
. وتوفّر االسرتاتيجيات أيضًا جمموعة من األدوات ترمي إىل توجيه موظفي جهات من غري الدولشراكات بني املنظمة و 

 إنشاء شراكات فعالة تدعم األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.املنظمة يف جمال 

 
وسوف يتطرق هذا التقرير إىل قضايا مؤسسية مشرتكة متصلة باالسرتاتيجيات كجزء من هنج املنظمة إلقامة  -2

عمل لا، وسوف يأخذ يف االعتبار قضايا ذات الصلة أُثريت يف برنامج جهات من غري الدولحتالفات اسرتاتيجية مع 
يتم أيضًا توفري بعض األمثلة عن النتائج اليت حتّققت من خالل شراكات مع وس. 2019-2018لمنظمة للفرتة امليزانية لو 

 2القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف سياق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.

 
ني تعّززان التعاون الفعال  اللتوشعبة الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب مسؤولٌة عن تنفيذ االسرتاتيجيتني -3
، مثل منظمات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، والتعاونيات، ومنظمات املنتجني، جهات من غري الدولمع  كفؤوال

 واملؤسسات األكادميية والبحثية، ومؤسسات أخرى ذات الصلة مثل الربملانات.

 
أصحاب  بتعزيز الشراكات االسرتاتيجية مع 3(2017وقد رّحب مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني )يوليو/متوز  -4

 وشّجعنوب، جلوخباصة القطاع اخلاص والفاعلني الرئيسيني يف جمال التنمية والتعاون يف ما بني بلدان ا املصلحة اآلخرين
 4.والتحالفات الشراكات على توطيد

 
 لشراكات االستراتيجيةلالعام  السياق -أوالا 

 
د مزيدًا من ، ومن املتوقع أن تولّ 2017-2016رئيسية يف الفرتة ذات أمهية لقد كانت الشراكات االسرتاتيجية  -5

 130. وأقامت املنظمة 2019-2018يف دعم تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ارهاستمر ا من حيثالنتائج واآلثار 
يف املائة منها  25فيما  ،يف املائة منها هي كيانات من القطاع اخلاص 36، جهات من غري الدولشراكة اسرتاتيجية مع 

كما أن  5يف املائة منها اتفاقات مع مؤسسات أكادميية وحبثية. 39تشكل هي منظمات من اجملتمع املدين وتعاونيات، و 

                                                      
 .CL 146/REP الوثيقة 1 
 ./http://www.fao.org/partnerships: االسرتاتيجيات اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين متاحة على املوقع 2 
 .C 2017/REP الوثيقة 3 
 "تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعةتصادق اخلطة املتوسطة األجل على إحدى الوظائف الرئيسية للمنظمة، وهي  4 

منائية رئيسية، ينبغي إ والتنمية الريفية، بني احلكومات والشركاء يف التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص"، وتقّر بأن والية املنظمة واسعة وتشمل حتديات
 .مقاربتها من منظور شامل

 للشراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين والتقدم احملرز يف تنفيذها متاحة على املوقع:القائمة الكاملة  5 
http://www.fao.org/partnerships/background/. 

http://www.fao.org/partnerships/
http://www.fao.org/partnerships/background/
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 مج االسرتاتيجيةالرباة عند املستوى الصحيح لضمان مسامهات فعالة يف عدد الشراكات اليت أُقيمت يف السنوات األخري 
 للمنظمة.

 
يف املائة( قيد التجديد يف مجيع القطاعات،  18اتفاقاً ) 23كما أن   ،اتفاقاً جديداً  11، مّت توقيع اييةويف السنة امل -6

جلنة التخطيط الدولية من و ، La Via Campesinaاحلركة الدولية للمزارعني الريفيني و ، روكفلرومؤسسة ، Rabobankمثاًل: 
. وقد ترّكزت اجلهود على تعميق نطاق التعاون القائم، ونسخه وتوسيعه. ومل وغريها Agrinaturaوأجل السيادة الغذائية، 

 يتم جتديد االتفاقات اليت مل يكن أداؤها باملستوى املتوقع أو اليت انتهت من دون حتديد جماالت عمل جديدة.

 
اقات يف حتقيق فمع كّل شريك، ترّكز بصورة خاصة على حتديد مسامهات هذه االت اهتاوحني جتّدد املنظمة اتفاق -7

تدامة. وبإمكان شركات القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين املسامهة يف حتقيق أولويات خطة عام سأهداف التنمية امل
 تعبئة املوارد. (3)الدعوة واالتصال؛ و (2)؛ تبادل املعرفة وبناء القدرات (1)من خالل:  2030

 
احملافظة  م هنج المركزي لتنفيذ االسرتاتيجية، معاستخدا، و املنظمة كما ُويعت ترتيبات مؤسسية تضمن حيادية -8

قدرة  دعممن أجل  نقاشالقدرة على توفري منتدى حيادي لل (1)على الطابع اجلوهري للمنظمة وتعزيزه حول قضايا مثل: 
 عمل املنظمة على نشر معارفها يف جمايل الزراعة واألغذية. (2)و ؛الدول األعضاء على اختاذ القرارات

 
 مبا يساهم ،املنظمةعمل يؤكده هنج يف تنفيذ االسرتاتيجيات، األمر الذي  ملموسوبصورة عامة، ُأحرز تقدم  -9

اون بني جهات فاعلة ويعّزز التع ،يف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية، ويوّسع نطاق القدرة الفنية على العمل بصورة فاعلة
 خمتلفة على أرض الواقع.

 
ويف هذا السياق، استمرت املنظمة يف تعزيز القدرات الفنية يف املكاتب امليدانية للتعّرف إىل الشراكات يف البلدان،  -10
لتطّورات الرئيسية . وقد متّثل أحد اةالقطري للربجمة أطرهايف  احلكوماتالنشاطات اإلقليمية اليت حّددهتا املبادرات و دعم لو 

بادرات اإلقليمية وأطر املقر الرئيسي، وامل لدىيف هذا اخلصوص يف تعزيز دور الشراكات يف التخطيط للربامج االسرتاتيجية 
 .الربجمة القطرية على الصعيد الوطين

 
ات، أثرت مسامهاهتا النقاش جهات من غري الدول، مشلت املنظمة حول السياسات إقليمي وعاملي إقامة حوار لدى -11

وأطلعت األعضاء على وجهات نظرها واعتباراهتا الفنية املختلفة، مثل مسامهات منظمات القطاع اخلاص واجملتمع املدين 
 يوية.والتكنولوجيات احل الزراعة اإليكولوجيةخالل الندوة حول 

 
بصورة ات يف الشراكات لضمان تطبيق االسرتاتيجي اإللكرتوينوتواصل املنظمة الرتويج الستخدام أدوات التعّلم  -12

ع أنواع آليات املنظمة إلقامة شراكات م :يف املكاتب امليدانية. وتوفّر هذه األدوات توجيهات للموظفني بشأن متسقة
 ة عليها.واستعراض الشراكات واملوافقاركة الرئيسية؛ وتقييم املخاطر، ت املش؛ وجماالدولغري ال منخمتلفة من اجلهات 

 
لضمان أن يكون لشبكة املكاتب اإلقليمية،  2014، وّحدت املنظمة العملية اليت أُطلقت عام 2017ويف عام  -13

تسبت هذه لتنفيذ االسرتاتيجيات. وقد اك ونخمصص اتشراكبال ون معنيونموظف ،واإلقليمية الفرعية ومكاتب االتصال
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شراكة" تتضمن منسقني يعملون مع قطاعات خمتلفة )القطاع اخلاص، واجملتمع فرق املمارسة القوة من خالل تشكيل "
 املدين، وآليات أخرى مثل التحالفات الربملانية(، حبسب كل سياق خاص.

 
اليت قد تقّوض طابعها احلكومي الدويل، واستقالهلا  6املخاطر ليات املالئمة لتحديد وإدارةوتتمتع املنظمة باآل -14
، مثل: تضارب املصاحل؛ وممارسة التأثري غري الواجب على عملية ويع املعايري؛ وحتقيق مزايا غري عادلة ملنظمات حيادهاو 

رتم الصكوك الدولية ليت حتمع اجلهات الفاعلة ا ةالشراك اقرتاحات سوف تتّم املصادقة فقط علىو  معّينة من القطاع اخلاص.
خاطر شركاء حمتملني للمنظمة. وُتستكمل إدارة املبصفة  ،ال متثل بالتايل أي خطر بالنسبة إىل املنظمة، و 7ذات الصلة

املساعدة اليت تقدمها شعبة الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب للمقر الرئيسي واملكاتب امليدانية، من خالل ب
 توجيه واستعراض مشاركة املنظمة يف االجتماعات مع القطاع اخلاص و/أو اجملتمع املدين. 

 

 بين المنظمة والقطاع الخاص الشراكات -ثانياا 
 

 2017 عمل المنظمة مع القطاع الخاص عام تركيز مجاالت -ألف
 

ترّكزت اجلهود يف السنة املايية على تعميق الشراكات القائمة، ودعم تنفيذ و/أو جتديد اتفاقات التعاون الرمسي  -15
 Unileverدة مثل أيضاً مع شركات جدي اتفاقاتاملنظمة  تعقدالقائمة. إمنا نظراً إىل الطبيعة االسرتاتيجية لبعض الشركاء، 

 .وغريها Nibulonو Fertitecnica Colfioritoو

 
 اءإمكانية توسيع نطاق التجارب الناجحة ونسخها، بدأ جتديد االتفاقات مع الشركويف ظّل النتائج اليت حتققت و  -16

واهين ومؤسسة غرامني وغريها. ونظرًا إىل عملية التخطيط للربنامج االسرتاتيجي ، ومؤسسة كRabobankالقائمني، مثل 
 Telefónicaو ،Alibabaواملمارسة الفضلى احملددة، تضع املنظمة أيضاً شراكات اسرتاتيجية حمتملة مع بعض الشركات مثل 

 . NECو Eniو
 

 الثالثة يةاخلاص بصورة أساسية على جماالت العمل الرئيسويف اآلونة األخرية، رّكز تنفيذ االسرتاتيجية مع القطاع  -17
 وصول إىلمن خالل الزيادة مسامهة القطاع اخلاص يف عمل املنظمة على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين،  (1)التالية: 

القطاع اخلاص يف  تعزيز مشاركة (2)التكنولوجيات اجلديدة، والقدرات الفنية والدعم السياسي يف إطار مكافحة اجلوع؛ 
( تشجيع القطاع اخلاص على نشر وتنفيذ 3السياسات، وخباصة حول قضايا متصلة بويع املعايري الدولية؛ و) بشأن احلوار

خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األرايي ومصايد األمساك والغابات يف سياق ااتفاقات دولية مثل 
 الوطين، واملبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية.األمن الغذائي 

                                                      
 .http://www.fao.org/docrep/018/i3444e/i3444e.pdf املخاطردس. اسرتاتيجية املنظمة إلدارة اأُنظر الفصل الس 6 
فاقات حمّددة: القضايا املتصلة حبقوق وإعالنات وات يفاإلرشادية لألمم املتحدة بشأن األعمال التجارية، وينظر  ئيأخذ التقييم يف االعتبار املباد 7 

واتفاقية  واحلقوق األساسية يف العمل؛ وإعالن ريو بشأن البيئة؛ ئاإلنسان؛ وقانون العمل؛ وقانون البيئة؛ وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادحقوق 
يت هي جزء من صكوك ال ئاألمم املتحدة ملكافحة الفساد. ويشمل هذا االستعراض أيضاً التحقق من إقرار اجلهات الفاعلة غري احلكومية باملعايري واملباد

خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األرايي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين، واملبادئ املنظمة، مثل ا
 اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية.

http://www.fao.org/docrep/018/i3444e/i3444e.pdf
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وترّكز الشراكات بصورة أساسية على جماالت مواييعية يف نظام األغذية الزراعية حيث يضطلع القطاع اخلاص  -18

احلصول على تكنولوجيات جديدة يف اخلدمات املالية والزراعية؛ ( 2)احلّد من اهلدر يف األغذية؛  (1)بدور هام مثل: 
 مقاومة مضادات امليكروبات. (4)التغذية؛ و (3)

 
خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة اعلى زيادة نشر  2017عام  وهلذه الغاية، مّت العمل -19

غذائي الوطين، واملبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة األرايي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن ال
 Rabobankشركات القطاع اخلاص. وقد أفضى هذا العمل إىل إعراب شركات مثل كربيات   يف صفوف ،ونظم األغذية

 املشاركة يف تنفيذها.بعن اهتمامها  Coca-Cola Companyو Marsو PepsiCoو Nestléو

 
مّت إدراج تنفيذ برامج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص كوسيلة لدعم حتقيق أهداف التنمية  إيافًة إىل ذلك، -20

ة، الشراكات. ويف حني أن هذه الشراكات شائعة االستخدام يف جمال البنية التحتي بشأن اً املستدامة بوصفه جمال عمل جديد
 8الزراعية والغذائية العاملية.ميكنها أن تعزز النمو الشامل يف جمال الزراعة يف القطاعات 

 
 ةوقد شاركت املنظمة يف بعض التجارب يف جمال الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، مثل تنفيذ حكوم -21

ية. وقد قّدمت زراع صحاب احليازات الصغرية على مدخالتهبدف زيادة حصول أ اإللكرتونيةموزامبيق لربنامج القسيمة 
كومة لتنفيذ هذا الربنامج باستخدام التكنولوجيا اليت توفّرها شركات تكنولوجيا املعلومات املنظمة مساعدة فنية للح

واالتصاالت، بدعم من حكومة اليابان. وتستكشف املنظمة حالياً إمكانيات هذا النموذج، واحتمال تنفيذه يف سياقات 
 حملية.

 
مؤخراً مشاورة  مةرتّبت املنظقد فهلدر يف األغذية. وتتمثل قضية أخرى ذات الصلة بالقطاع اخلاص يف احلّد من ا -22

وقد  .الفاقد واملهدر من األغذيةبشأن التدابري لتحقيق مقصد احلّد من  3-12خرباء حول مؤشر هدف التنمية املستدامة 
انية إقامة كج مالئمة من أجل حتقيق هذا اهلدف، مبا يف ذلك إمهُ يّمت هذه املشاورة ممثلني من القطاع اخلاص ملناقشة نةُ 

 إطار مشرتك لقياس التقدم احملرز يف جمال احلّد من اهلدر يف األغذية على الصعيد الوطين، وتقدمي تقرير هبذا الشأن. 

 
إمنا تبقى األولوية بالنسبة إىل املنظمة يمان تنفيذ االسرتاتيجيات على حنو مّتسق يف املكاتب امليدانية. وهلذه  -23

 إلقليمية للمنظمة بذل اجلهود لتعزيز مسامهات القطاع اخلاص اليت تدعم املبادرات اإلقليمية.الغاية، واصلت املكاتب ا

 
 :2017مت ما يلي يف عام هذه اخللفية،  علىو  -24
 

ؤسسة روكفلر مو ليندا غيتسيمؤسسة بيل ومخالل العالقات القائمة مع  من، تواصل العمل أفريقيايف  ( )أ
 بشأن زيادة اإلنتاج املستدام وتطوير سلسلة القيمة؛ 

                                                      
 .C 2017/30 الوثيقة 8 
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، مّت تنفيذ التعاون مع القطاع اخلاص من خالل حلقات عمل لرفع مستوى الوعي وبناء أوروبايف و  )ب(
القدرات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف بعض البلدان )حالياً، جورجيا، ومولدوفا، وألبانيا، 

 ذربيجان(؛أوأوزبكستان و 
ف عقد د، تقرر إقامة "حوارات وطنية" مع القطاع اخلاص هبأمريكا الالتينية والبحر الكاريبييف و  ج()

 حلقة عمل إقليمية ملناقشة مبادرات حملية ودور القطاع اخلاص؛
إطار  األغذية يف من، تواصل العمل على رفع مستوى الوعي بشأن حجم الفاقد واملهدر آسيايف و  )د(

شأن احلد من الفاقد ب لتوفير األغذية، وكجزء من املبادرة العاملية ية آلسيا واحمليط اهلاداملبادرة اإلقليمي
 واملهدر من األغذية.

قدرة  ء، يستمر العمل على حتديد سبل للتعاون من أجل بنال أفريقياافي الشرق األدنى وشمو )هة(
 اجملتمعات احمللية على الصمود، وحتسني القطاع الزراعي على نطاق صغري وغريه.

 
 تحقيق البرامج االستراتيجية للمنظمة دعم -باء

 
 كثّفت املنظمةهذه االسرتاتيجية،  مع و  2016متاشياً مع التوصيات الصادرة عن االجتماع املشرتك واجمللس يف عام  -25

اجلهود الرامية إىل يمان أن تستمر كافة الشراكات مع القطاع اخلاص يف املسامهة على وجه التحديد يف األهداف 
شرتكة )تغرّي املواييع املة، واإلحصائيات و فنيعن اهلدف اإليايف املتعلق باجلودة ال االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة، فضالً 
ستدامة والتغذية(. كما مّت التعّرف إىل بعض جماالت التأثري لبعض أهداف التنمية امل املناخ، واملساواة بني اجلنسني، واحلوكمة

املتعلقة باألهداف االسرتاتيجية/الربامج االسرتاتيجية. وتصف الفقرات التالية هنج كل برنامج اسرتاتيجي إزاء العمل على 
 الشراكة.

 
 عدام األمن الغذائي وسوء التغذية: املسامهة يف القضاء على اجلوع وان1اهلدف االسرتاتيجي 

 
الدعم  وفريتشراكات مع القطاع اخلاص على تعزيز تدابري التنسيق و الترّكز األنشطة اليت مّت االيطالع هبا يف إطار  -26

لعمليات اشتمالية تتعلق باألمن الغذائي والتغذية واحلق يف الغذاء الكايف. وتركز العمل أيضاً على زيادة التزام كيانات القطاع 
اخلاص باالستثمارات املسؤولة اليت ترّوج إلنشاء نظم غذائية أكثر استدامة لضمان األمن الغذائي. ويف هذا السياق، كان 

 يساندهال اهتمام بال  جمالطوعية وتنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية  ،طوط التوجيهية بشأن حيازة األراييتشجيع االمتثال للخ
 القطاع اخلاص.

 
حتسني بروز وفعالية  يفمن أهداف التنمية املستدامة من خالل املساعدة  2اهلدف  يفوتؤثر هذه الشراكات  -27

اليت تقودها  شطةلألنق البيانات املشرتكة واحلمالت اإلعالمية والرعاية إطال عربمبادرات التوعية العامة الدولية واحمللية 
املنظمة بشأن اهلدف االسرتاتيجي اإليايف املتعلق باملواييع املشرتكة بني القطاعات )التغذية(. ويف هذا السياق، أقيمت 

 ، وصحيفة EFE باء اإلسبانيةوكالة األنشراكات اسرتاتيجية تساهم يف نطاق هذا اهلدف، من أبرزها الشراكات مع 
El País وشركة ،Unilever وFertitecnica Colfiorito. 
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 : جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة2اهلدف االسرتاتيجي 

 
التجارية يمان تطبيق مناذج األعمال  2لربنامج االسرتاتيجي دعمًا لتشمل األنشطة اليت مّت االيطالع هبا  -28

املستدامة يف إدارة املوارد الطبيعية، وذلك بتيسري حتقيق عملية حوكمة شاملة تضع مصاحل أصحاب احليازات الصغرية يف 
مركز النقاش. وقد أصبح تقدمي الدعم إلنشاء ونشر واستخدام أفضل املمارسات وأدوات بناء القدرات واملعرفة املؤسسية 

 يف الشراكات مع القطاع اخلاص.سي جمال اهتمام رئي ،يف هذا اإلطار

 
ت التنمية لبناء القدرات يف جماال الكربى حمددة يف آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء مبادراتوتدعم هذه الشراكات  -29

الريفية وإدارة الغابات واالستخدام املستدام لألرايي واملكننة الزراعية املستدامة ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ 
 .ودون تنظيم؛ ويرتبط بعض ذلك باهلدف االسرتاتيجي اإليايف املتعلق باملواييع املشرتكة بني القطاعات )تغري املناخ(

 
املنتدى العاملي للخدمات و  Agridea و، غوغل: 2 ومن بني الشركاء الذين يدعمون اهلدف االسرتاتيجي -30

املعدات الزراعية،  تأهيل، ومجعية مصنعيالاالستشارية الريفية، وشبكة آسيا واحمليط اهلادئ لإلدارة املستدامة للغابات وإعادة 
 15فني ي ذلك اهلدةةةةةةا فةةةة، مبةةةةةةة املستدامةةةداف التنميةةةبعض أه يةةةفذه الشراكات ةةةوغريهم. وتؤثر ه  TRAGSAوجمموعة 

 .13و

 
 : احلد من الفقر يف الريف3تيجي اهلدف االسرتا

 

إدراج شراكات لدعم تطوير سالسل قيمة شاملة ومستدامة، ومتكني املنتجني واملزارعني  3أتاح اهلدف االسرتاتيجي  -31
التينية تتوفر -احملليني من توليد املزيد من الدخل. وتدعم هذه الشراكات مبادرات خمتلفة يف بلدان آسيوية وأفريقية وأمريكية

ني والنساء والشباب حصول صغار املزارعة عن طريق حتسني اتية لتوليد عمالة ريفية زراعية وغري زراعية، وخاصبيئة مؤ  فيها
على املعلومات الزراعية واخلدمات املالية، وبناء القدرات يف جمال التمويل الريفي والزراعي. ومن بني الشركاء الذين يدعمون 

 .وماسرت كارد ومؤسسة غرامني ،األصغرللتمويل  Boulder، ومعهد AgriCord شبكة الوكاالت الزراعية هذا اهلدف:
 

 أكثر مشوالً وكفاءة: متكني نظم زراعية وغذائية 4 ياهلدف االسرتاتيج
 

مبادرات حمددة للحصول على التمويل واالستثمار لدعم صغار  4تدعم الشراكات يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  -32
املزارعني يف البلدان اإلفريقية، فضاًل عن الدعم املؤسسي من املنظمة وشركائها لتعبئة املوارد ومحالت التثقيف التغذوي 

الصعيد العاملي، وعلى  9وسالمة األغذية ومتكني وصول منتجات الزراعة األسرية إىل األسواق، من بني جوانب أخرى.
ن بني ". ومتوفير األغذيةتعزز هذه الشراكات تدابري حمددة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية من خالل مبادرة "

، ونادي املصدرين Messe DüsseldorfوFertitecnica Colfiorito وUnileverشركة الشركاء الذين يدعمون هذا اهلدف: 

                                                      
 اهلدف اإليايف املتعلق باملواييع الشاملة )التغذية(. يفيؤثر هذا  9 
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وتؤثر هذه الشراكات  10.وغريهم Rabobank، وروكفلر ومؤسسة Auralightو Autogrillو Marsواملستثمرين اإلسباين، و
 .12و 9و 8وخباصة األهداف  عدة أهداف للتنمية املستدامة يف

 
  : زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات5اهلدف االسرتاتيجي 

 
ة يف جمال اخلدمات اللوجستية فنيبناء القدرات ال 5تشمل الشراكات اليت أقيمت لدعم اهلدف االسرتاتيجي  -33

تحسني املوجهة إىل املوظفني امليدانيني يف املنظمة والشركاء احملليني يف البلدان األفريقية، ل الصناعية - والزراعيةاإلنسانية 
 Kuehneيف البلدان املعنية. ومن بني الشركاء الذين يدعمون هذا اهلدف: مؤسسة إدارة املخاطر وزيادة القدرة على الصمود 

  .13و 11و 2و 1عدة أهداف للتنمية املستدامة، وال سيما األهداف  يفوغريها. ويؤثر هذا التعاون  RedR Australiaو
 

 عن تمكين إقامة شراكات مع القطاع الخاص أمثلة -جيم
 

دعماً  2017يرد أدناه بعض األمثلة عن النتائج النامجة عن متكني إقامة شراكات مع القطاع اخلاص خالل عام  -34
 :لألهداف االسرتاتيجية للمنظمة

 
Fertitecnica Colfiorito-  إىل األسواق صغار املزارعنيوصول 

 
، وهي شركة رائدة يف السوق اإليطالية يف Fertitecnica Colfioritoوقّعت املنظمة مع ، 2017يف مارس/آذار  -35

جمال البقوليات، اتفاقاً لتيسري وصول التعاونيات الزراعية يف البلدان النامية إىل أسواق البقوليات من خالل استخدام شبكة 
ف الكرة نص. وتوفّر هذه املبادرة دعمًا ملحوظًا للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية يف Fertitecnicaالتوزيع لدى 

 اجلنويب فيما تساعد أيضاً يف الرتويج لألغذية الصحية واملستدامة يف إيطاليا وأوروبا.

 
لدعم مشاريع املنظمة يف  Fertitecnica Colfioritoوسوف ُتستخدم األرباح املتأتية من بيع بعض منتجات  -36

بتقييم التعاونيات اليت اختارهتا  Fertitecnica Colfioritoالبلدان النامية. وتقوم الوحدات الفنية املعنية يف املنظمة وشركة 
 شبكة املكاتب امليدانية للمنظمة لضمان جودة املنتجات يف السوق النهائية.

 
 التكنولوجيا واالبتكار، احلّد من اهلدر يف األغذية تبادل - Unilever شركة

 
شراكة  Unileverنظمة األغذية والزراعة مع املدير التنفيذي لشركة ملعام الدير امل، وّقع 2017يف سبتمرب/أيلول  -37

اسرتاتيجية ابتكارية خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ترّكز على مخسة جماالت عمل اسرتاتيجية مبا يف ذلك: االبتكار 
بات يف سياق ايد األمساك والغاخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األرايي ومصتنفيذ او الرقمي، 

وبناء قدرة املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية على الصمود، إيافًة إىل تغرّي املناخ والفاقد  ،األمن الغذائي الوطين
 واملهدر من األغذية.

                                                      
يوف الدولية ملنظمة األغذية والزراعية إقراراً جبهوده يف توفري القوة املالية والدعم للمجتمعات الزراعية ي، تلقى رابونك جائزة جاك 2017يف يوليو/متوز  10 

  الصغرية يف البلدان النامية.
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على مبادرة جتريبية ميكن نسخها يف كافة أحناء العامل للتدريب،  Unileverحالياً مع  املنظمةيف األرجنتني، تعمل  -38

 وتبادل اخلربات ورفع مستوى الوعي إزاء احلّد من اهلدر يف األغذية.

 
مشرتكة للدعوة بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك توفري الدعم املشرتك ملنتديات رئيسية  تقام منابركذلك، سوف  -39

الدورة  اصةومؤمتر األمم املتحدة بشأن تغرّي املناخ، وخب ،إطار العمل العاملي ملعاجلة ندرة املياهرفيعة املستوى، مثل مبادرة 
 ؤمتر األطراف.مل الثالثة والعشرين املقبلة

 
تتشاركان يف استكشاف كيفية ويع حلول رقمية ابتكارية ميكنها أن تزّود املزارعني  واملنظمة Unileverكما أن  -40

ات الصغرية واملزارعني األسريني مبعلومات زراعية عن الفرص املتاحة يف السوق، واألسعار، وحالة الطقس من أصحاب احلياز 
 وقضايا أخرى.

 

 املستدامة للغابات اإلدارة -غوغل

 
ة املكانية واستخدام اجلغرافيلتعظيم خربة غوغل الفنية يف املنتجات اتفاقاً  املنظمة، وقعت غوغل مع 2015يف عام  -41

يق املنظمة تقدمًا ملحوظًا مع تطب هذا العامتكنولوجيتها لتعزيز البيانات لرصد الغابات واألرايي. وقد أحرز التعاون 
Collect Earth الذي يعمل مع غوغل إرث ،Google Earth ناطق احلرجية بالتزامن مع حمّركلتحليل امل Google Earth 

. وقد استخدمت املنظمة ومؤسسات شريكة أخرى هذه التكنولوجيا إلجراء التقييم التفصيلي Open Foris Collectو
 األول لألشجار والغطاء احلرجي يف اجملال احليوي لألرايي اجلافة.

 
ليل حتوتشمل االستنتاجات تقديرًا إلمجايل املساحة احلرجية يف اجملاالت احليوية لألرايي اجلافة، باالستناد إىل  -42
، باستخدام قواعد بيانات واسعة مرفقة بصور ساتلية مكانية وزمانية عالية من األرايي هكتار 210.000,5من كثر أل

. ويسمح هذا األمر باحلصول على معلومات أكثر دقّة، وإجراء تقييم Google Earthاالستبانة متاحة من خالل منصة 
غري  خرى. ووفقًا للبيانات املتأتية من هذا التحليل، فإن املناطق احلرجيةللغابات بسرعة أكرب مقارنًة باستخدام وسائل أ

ة األولي النتائجيف املائة على األقل. وُنشرت  9بنسبة  راملقدّ  املعلنة سابقاً يف املناطق اجلافة قد زادت الغطاء احلرجي العاملي
 11للرصد العاملي لألرايي اجلافة.كمرجع  2017يف مايو/أيار العلمية "  Scienceهلذا العمل يف جملة "

 

 األغذية، احلّد من هدر األغذية سالمة - Marsشركة 

 
لتبادل املعلومات والبيانات حول التلوث بالسموم الفطرية.  اتفاقاً  Marsشركة ، وقعت املنظمة مع 2015ويف عام  -43

خلرباء يف جماالت كما يوفّر ا  ،ويتيح احلصول على بيانات فنية غذائيةويساهم هذا االتفاق يف برامج املنظمة للسالمة ال
، رّكزت اإلجراءات على الوقاية من السموم الفطرية ومكافحتها، وويعت 2017رئيسية مثل إمكانية تتبع األغذية. ويف عام 

من السموم بيانات ترمي إىل توسيع نطاق وظائف أداة املنظمة ألخذ العّينات، مبا يف ذلك مزيج  Marsشركة 

                                                      
 .5http://science.sciencemag.org/content/356/6338/63 وقعهذه املقالة متاحة على امل 11 

http://science.sciencemag.org/content/356/6338/635
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لعمل املنظمة  مفيدةً  Marsشركة الفطرية/املنتجات األساسية اليت ال تشملها املنظمة حالياً. وقد كانت املعلومات اليت وفّرهتا 
 يف جمال تقييم خماطر السالمة الغذائية.

 
انيا. وسوف يقوم تنز أيضاً تنفيذ مشروع برنامج التعاون الفين بشأن إدارة السموم الفطرية يف  Marsوتدعم شركة  -44

األخصائي فيها املعين بالسموم الفطرية مبهمة يف هناية هذا العام لتقييم سلسلة القيمة، واملسامهة يف اخلطوط التوجيهية بشأن 
 الوقاية من السموم الفطرية، مبا يف ذلك إدارة التخزين يف مستودعات للسالمة الغذائية.

 
وجيري إعداد اقرتاح متاشياً مع خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، وقرار مؤمتر املنظمة بشأن  -45

لتوفري املوارد من أجل دعم تنفيذ هذه  Marsمقاومة مضادات امليكروبات وخطة عمل املنظمة لتيسري احلوار مع شركة 
ادل ء القدرات جلمع البيانات املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات، وتباملبادرات العاملية. وقد يتمحور الرتكيز حول بنا

 البيانات وويع أدوات عاملية لتقاسم البيانات املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات يف قطاع األغذية والزراعة.

 
 :القدرة على الصمود زيادة -لرمؤسسة روكف

 
دعم املبادرة العاملية بشأن ؤسسة روكفلر بملو  للمنظمة، 2016مسحت هذه الشراكة، اليت أُطلقت يف سبتمرب/أيلول  -46

. وقد 2025احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف إقليم أفريقيا لتنفيذ إعالن ماالبو حول الزراعة واخلسائر ما بعد احلصاد 
ية من خالل تدريب موظفي احلكومات الوطنية واجلهات الفاعلة يف القطاع أتاحت هذه الشراكة بناء القدرات املؤسس

اخلاص لتصميم سياسات استثمار، واسرتاتيجيات وبرامج ترمي إىل احلّد من الفاقد يف األغذية. وقد مسحت هذه املبادرات 
تنزانيا وزامبيا وزمبابوي يف كينيا و  احبنجحتديد املؤشرات الرئيسية لرصد اخلسائر ما بعد احلصاد واإلبالغ عنها. وجيري العمل 

الذي يرمي إىل احلّد من اخلسائر ما  "YieldWise"مرفقاً باختبارات جتريبية يف تنفيذ هذا النهج كجزء من برنامج املؤسسة 
 بعد احلصاد يف أفريقيا.

 
من فلر الصمود" ملؤسسة روك وأقامت املنظمة شراكة أيضاً مع مبادرة "مجاعة املمارسني يف جمال قياس القدرة على -47

سي  مشاركتها رت ب. وقد مسح ذلك للمنظمة توفير األغذيةقياس القدرة على الصمود، تنفذها املنظمة كجزء من مبادرة أجل 
وقيادهتا يف جمال التقدم احملرز على صعيد االختبارات التجريبية لقياس رصد القدرة على الصمود، والتقييم وقدرات التعّلم. 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة روكفلر األموال ملنظمة األغذية والزراعة من أجل مواصلة األنشطة املذكورة وتتيح 
 أعاله. 
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 شراكات منظمة األغذية والزراعة مع منظمات المجتمع المدني   –ثالثاا 
 والتعاونيات ومنظمات المنتجين

 

 2017عمل المنظمة في عام  مجاالت تركيز  –ألف 
 

عدة إشارات وواليات تشمل اجملتمع املدين واجملموعات الرئيسية  2030خطة التنمية املستدامة لعام تتضمن  -48
وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذها ورصدها. ولدعم هذه العملية، توفر االسرتاتيجية للشراكات مع منظمات 

إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع منظمات اجملتمع املدين وتعاونيات أصحاب احليازات  (1)اجملتمع املدين ما يلي: 
 ها التنظيمي، مبا يف ذلك اخلدمات اليت تقدمها ألعضائها.ئالدعم ملنظمات املنتجني لتعزيز أدا (2)الصغرية؛ 

 
اونيات ع منظمات اجملتمع املدين والتعركزت اجلهود املبذولة خالل العام املايي على تعزيز الشراكات القائمة م -49

ومنظمات املنتجني، وعلى دعم تنفيذ و/أو جتديد خطط العمل ملختلف اتفاقيات التعاون الرمسية السارية. ومع ذلك، نظراً 
 إىل الطبيعة االسرتاتيجية للشركاء والقيمة املضافة الناجتة عن مسامهاهتم، أبرمت منظمة األغذية والزراعة اتفاقات مع

 Interpeace، ومنظمة URGENCIاملنظمة الدولية للمستهلكني، والشبكة الدولية منظمات رئيسية يف اجملتمع املدين مثل: 

International.وغريها ، 
 
ومع مراعاة النتائج احملققة وإمكانية توسيع نطاق التجارب الناجحة وتكرارها، مت أيضاً جتديد اتفاقات مع شركاء  -50

ومها منظمتان ، La Via Campesinaاحلركة الدولية للمزارعني الريفيني و  12التخطيط الدولية للسيادة الغذائيةجلنة مثل 
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األرايي ومصايد األمساك والغابات يف سياق تواصالن دعم تنفيذ 

جمموعة األدوات املتعلقة "مبدارس الفالحني اخلاصة بالزراعة اإليكولوجية األمن الغذائي الوطين. واسُتكملت عملية إعداد 
مما قدم حملة عامة عن الزراعة اإليكولوجية  13وطريقة التعلم األفقي بني الفالحني" من خالل احلركة الدولية للمزارعني الريفيني،

 املطبقة يف مدارس املزارعني.
 

نظمات مع م سرتاتيجيالتعاون الل د أنشطةإمكانية عقاستكشاف بضًا كما بدأت منظمة األغذية والزراعة أي -51
يف غرب  الزراعيني املنتجنيو  الريفينياملزارعني  منظمات ، وشبكةدولية، واملنتدى الريفي العامليمنظمة أوكسفام المثل: 
 ، وغريها.أفريقيا

 
ويتم العمل مع اجملتمع املدين باستخدام هنج ذي شقني، حيث تقوم منظمات اجملتمع املدين وشبكاهتا الواسعة مبا  -52

تيسري نشر الرسائل األساسية للمنظمة والتواصل بشأهنا، مما يساعد على زيادة الوعي بأمهية  (1)يلي يف وقت واحد: 

                                                      
منظمة للعمال الريفيني واحلركات االجتماعية املعنية بالقضايا الزراعية  800جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية هي املنرب العاملي لتنسيق أكثر من  12 

 والغذائية.

  https://viacampesina.org/downloads/pdf/en/TOOLKIT_agroecology_FINAL.pdf جمموعة األدوات متاحة على العنوان التايل: 13 

https://viacampesina.org/downloads/pdf/en/TOOLKIT_agroecology_FINAL.pdf
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إىل يدان، قرهبا من السكان الفقراء ووجودها املتزايد يف املبفضل ة للمنظمة فنيالرتويج لنشر املعرفة ال (2)مكافحة اجلوع؛ و
  ظروف األمن الغذائي.حتسني حنوقدراهتا  فتتعزز ،املعارف التقليدية ملنظمات املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية جانب

 
الل السنوات األخرية من أجل ، مت توسيع نطاق العمل بشأن نشر وتقاسم املعارف خهذه اآلليةومن خالل  -53

طة بتنفيذ حقوق املوارد الوراثية النباتية، املرتب صونو  ةاإليكولوجي ةتعزيز املمارسات الزراعية املستدامة، وال سيما هنج الزراع
عارف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، اليت متتلك منظمات اجملتمع املدين م املزارعني مبوجب املعاهدة الدولية بشأن

تقليدية بشأهنا، وتستخدم أفضل املمارسات اليت ميكن تكرارها يف سياقات اجتماعية خمتلفة. وتكمل هذه التبادالت املبتكرة 
الزراعة. منظمات اجملتمع املدين من خالل منظمة األغذية و النهج التقليدي الذي استمر لعقود طويلة واملتمثل يف العمل مع 

 وتساعد العديد من املنظمات على توزيع املدخالت وإصالح النظم الزراعية يف حاالت الطوارئ.
 

، استمر تقدمي الدعم ملختلف املبادرات التعاونية يف اجملاالت اليت مت حتديدها باعتبارها ذات 2017ويف عام  -54
مبا يف ذلك اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة  ،دعم تنفيذ األطر التنظيمية للمنظمة (1)ك، مثل: اهتمام مشرت 

املسؤولة حليازة األرايي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين، واخلطوط التوجيهية لدعم اإلعمال 
ك ين، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمسااملّطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوط

تطبيق مبادئ منظمة األغذية والزراعة بشأن الزراعة  (2)الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر؛ و
( االستخدام 3لنباتية؛ و)واالستخدام املستدام للموارد الوراثية ا ةاإليكولوجي ةاملستدامة، وال سيما من خالل هنج الزراع
 املشرتك للمدخالت يف حاالت الطوارئ. 

 
يدة مع احلاجة إىل إقامة شراكات جد ،وأبرز إدراج الرابطات كجزء من دورة الربامج اخلاصة بالربامج االسرتاتيجية -55

تعرتف باحلاجة إىل تعزيز ، مبا أن األنشطة املختلفة (Urgenciاملنظمة الدولية للمستهلكني ومنظمات املستهلكني )مثل 
 دور املستهلكني للتوجه حنو نظم غذائية أكثر استدامة وإنصافاً.

 
ملبادالت اوباملثل، جرى هذا العام تعزيز تبادل الدراية الفنية وبناء القدرات من خالل أنشطة تستند إىل منهجية  -56

ا بني بلدان اجلنوب يف م وأمريكا الالتينية، بروح التعاون يف بني املزارعني، مما عزز التبادالت بني املنظمات يف آسيا وأفريقيا
اجملاالت التالية: الزراعة األسرية، واحلق يف الغذاء، والقدرة على الصمود وإدارة املياه، وبناء السالم وحفظ السالم، والتمويل 

نابر للمجتمع املدين ، وإنشاء مراعة اإليكولوجيةوالز الريفي، وإدارة الغابات، وتعزيز التوازن بني اجلنسني، واإلدارة التعاونية، 
 والسكان األصليني، وجماالت أخرى. 

 
، أبدت الوحدات الفنية يف املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانية اهتمامًا أكرب بالنظر إىل منظمات 2017ويف عام  -57

اجملتمع املدين كشركاء حمتملني للمنظمة. واختذت إجراءات استباقية إلقامة الشراكات وتركيز عمل املنظمة على توجيه وقيادة 
تمع اتب اإلقليمية للمنظمة جهودها لتعزيز مسامهات منظمات اجملاملبادرات اجلديدة على املستوى املؤسسي. وواصلت املك

املدين واملنظمات اخلاصة لدعم املبادرات اإلقليمية. وميثل إشراك اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف الندوات اإلقليمية بشأن: 
مناط غذائية م الغذائية املستدامة أل"دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف نظم األغذية املستدامة والتغذية"، و"النظ
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، فرصة أخرى 2018إىل مشاورات اجملتمع املدين اليت ستعقد يف املؤمترات اإلقليمية لعام  باإليافةصحية وتغذية حمسنة"، 
 لتعزيز هذه العالقات. 

 
 :2017ويف هذا السياق، مت ما يلي يف عام  -58
 

جمموعاهتا اإلقليمية و منظمة املزارعني األفارقة،  مت تعزيز العالقات مع هيئتني إقليميتني: أفريقيا،يف  أ()
الدويل تعاوين التحالف ال، هبدف إبرام اتفاقية شراكة. ويدعم برملان البلدان األفريقيةالفرعية، و
 أخرى، مثل تعزيز التعاونيات؛ جماالت

 
عمل على الصعيد الوطين لتمكني التشاور مع اجملتمع ، ُعقدت دورات عمل وحلقات أوروبايف و  ب()

املدين خالل عملية حتديد أطر الربجمة القطرية يف قريغيزستان وأوزبكستان. كما أعطيت األولوية 
 ألنشطة بناء القدرات هبدف تقاسم أفضل املمارسات بني صغار منتجي األغذية؛

 
 يق جدول أعمال مع منظمات اجملتمع املدين، مت تنسأمريكا الالتينية والبحر الكاريبييف و  ج()

خلاصة بالتعاون ا املنظمة اسرتاتيجيةالرئيسية، مبا يف ذلك منظمات الشعوب األصلية، استناداً إىل 
 مع الشعوب األصلية؛

 
، من تدامةاملزارعني اآلسيويني للتنمية الريفية املسرابطة ، يتم التعاون بشكل ناشط مع آسيايف و   د()

، لدعم مبادرة الرابطة من أجل تقاسم املعارف بشأن للمنظمةخالل مرفق الغابات واملزارع التابع 
 احلراجة املستدامة وإدارة الغابات؛

 
، ركز العمل على ربط منظمات اجملتمع املدين باملبادرات الشرق األدنى وشمال أفريقيايف و   ه()

االسرتاتيجية اخلاصة بتخطيط املوارد املائية وتشجيع الزراعة الصغرية النطاق، من خالل منظمات 
 ،، واملركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسطUrgenciمثل 

 وغريها من املنظمات. 

  



15  JM 2017.2/3 

 

 حقيق البرامج االستراتيجية للمنظمةالمساهمة في ت –باء 
 

منظمات اجملتمع املدين والتعاونيات ومنظمات مدخالت  أن تصبلضمان  ، مت تكثيف اجلهود2017يف عام  -59
ال ما يلي وصف جملج االسرتاتيجية. ويرد في/الرباماالسرتاتيجية دعم األهدافيف  من خالل الربامج االسرتاتيجية،املنتجني 

 تركيز عمل الشراكة لكل من الربامج االسرتاتيجية.
 

 : املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1اهلدف االسرتاتيجي 
 

، من خالل القيام بأنشطة التوعية 1يف سياق الربنامج االسرتاتيجي تدعم منظمات اجملتمع املدين عمل املنظمة،  -60
والرتويج يمن شبكاهتا الواسعة بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية. وباملثل، ُيشّجع تقاسم املعارف 
وبناء القدرات يف منظمات اجملتمع املدين لضمان مشاركتها يف خمتلف عمليات املنظمة وبراجمها على الصعيدين اإلقليمي 
واحمللي. وقد ساعدت هذه الشراكات على املستوى العاملي يف حتسني الرؤية والوعي املتعلقني مبختلف أطر السياسات 
واخلطوط التوجيهية )اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األرايي ومصايد األمساك والغابات يف سياق 

ة الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي األمن الغذائي الوطين، واخلطوط التوجيهي
من أهداف التنمية املستدامة وتدعم  2اهلدف  يفوالقضاء على الفقر، واحلق يف الغذاء( من بني أمور أخرى، واليت تؤثر 

مبادرات حمددة يف آسيا وأمريكا الالتينية والبلدان األفريقية املرتبطة باهلدف اإليايف بشأن املواييع الشاملة )التغذية(. ومن 
ة، واالحتاد دوليجلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية، ومنظمة املعونة ال: 1بني الشركاء الذين يدعمون اهلدف االسرتاتيجي 

 وغريها. الدويل للموثقني، ومؤسسة كاريتاس الدولية،
 

 ة: جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدام2اهلدف االسرتاتيجي 
 

والشراكات مع منظمات اجملتمع املدين، يف سياق السعي إىل حتقيق الربنامج االسرتاتيجي  مبادرات التعاونرّكزت  -61
على زيادة فعالية الربامج واملشاريع امليدانية للمنظمة على أساس خربة اجملتمع املدين يف جماالت التخفيف من حدة الفقر ، 2

 من املبادرات يف البلدان اآلسيوية واألفريقية يف اً وقد دعمت هذه الشراكات عددواإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. 
منظمة : 2ت والزراعة اإليكولوجية. ومن بني املنظمات اليت تعمل على اهلدف االسرتاتيجي جماالت اإلدارة املستدامة للغابا

، وجلنة التخطيط La Vía Campesina الدولية، واحلركة الدولية للمزارعني الريفيني World Visionاملعونة الدولية، ومؤسسة 
من  13و 15 هلدفنياها. وهلذه التحالفات تداعيات على وغري الدولية للسيادة الغذائية، والصندوق العاملي للحياة الربية، 

 . سواهابني 
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 احلّد من الفقر يف الريف :3اهلدف االسرتاتيجي 
 

تسعى الشراكات مع املزارعني األسريني واحلركات االجتماعية ومنظمات املنتجني الداعمني لعمل املنظمة يف  -62
راءات مما يولّد أوجه تآزر بني إج ،إىل نشر املمارسات اجليدة عرب االتصاالت من أجل التنمية 3سياق الربنامج االسرتاتيجي 

 .احلماية االجتماعية وبرامج التنمية الريفية للحد بصورة فّعالة من انعدام األمن الغذائي لدى سّكان األرياف
 

منصة  املسامهة يف ،املنظمةويف سياق هذا اهلدف، واصلت منظمات اجملتمع املدين اليت أبرمت شراكات مع  -63
الزراعة  اليت من شأهنا مجع معلومات رقمية ذات جودة عالية من كافة أرجاء العامل حول املعارف اخلاصة بالزراعة األسرية

الوطنية والسياسات العامة واملمارسات اجليدة والبيانات واإلحصاءات األسرية مع األخذ بعني االعتبار القوانني واألنظمة 
أمريكا  لدانب حمددة يفإىل جانب البحوث واملقاالت واملطبوعات. وباملثل، استمر العمل بشأن مبادرات  ،ذات الصلة

جتماعي والتنمية يف املناطق اال الالتينية وآسيا من أجل تعزيز سبل التواصل يف اجملتمعات احمللية باعتبار ذلك حمركًا للتغري
 الريفية.

 
ودعمت خمتلف األنشطة املضطلع هبا يف الشرق األدىن وأفريقيا بالشراكة مع التعاونيات ومنظمات املنتجني هذا  -64

الهلا خ العمل، الذي يهدف إىل بناء القدرات اإلدارية والتنظيمية لتحسني إدارة املنظمات التعاونية والرتتيبات اليت ترتبط من
الرابطة العاملية إلذاعات اجملتمعات : 3بالقطاعني العام واخلاص. ومن بني الشركاء الذين يدعمون الربنامج االسرتاتيجي 

قسم التنمية  - ، ورابطة النساء اللوايت يعملن حلساهبن، واحتاد املنتجني الزراعيني ملقاطعة كيبيكWe Effectاحمللية، ومبادرة 
 ، من بني غريها.10و 8و 5و 1وغريها. وهلذه الشراكات تداعيات على أهداف التنمية املستدامة الدولية، 

 
 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة :4اهلدف االسرتاتيجي 

 
والشراكات مع منظمات اجملتمع املدين، يف سياق املسامهة يف حتقيق الربنامج االسرتاتيجي  مبادرات التعاونرّكزت  -65
، على القيام بأنشطة مشرتكة لتبادل املعارف وبناء القدرات استناداً إىل مناذج مؤسسية شاملة وكفؤة دعماً للنظم الزراعية 4

 ناشئة عن الفاقد واملهدر من األغذية. والغذائية، وكذلك على حتديد أوجه التآزر ملعاجلة املشاكل ال
 

داً إىل القدرات للمنظمة بأن حتدد، استنا أفريقياأمريكا الالتينية و ومسحت شراكات خمتلفة حمددة تشمل بلداناً من  -66
ماية ن مبادرات حلع الفنية ملنظمات اجملتمع املدين، مناذج مبتكرة تعزز وصول منتجات الزراعة األسرية إىل األسواق فضالً 

املنظمة الدولية للمستهلكني، : 4ومن بني الشركاء الذين يدعمون الربنامج االسرتاتيجي املستهلكني من املخاطر الغذائية. 
 9و 8، وغريها. وهلذه الشراكات تداعيات على أهداف التنمية املستدامة Slow Foodوالشبكة اإلقليمية لبنوك الطعام، و

 ، من بني غريها.12و
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 زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5اهلدف االسرتاتيجي 
 

على تعبئة املوارد البشرية واملادية  5تركز الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين يف سياق الربنامج االسرتاتيجي  -67
وتوظيفها بشكل مشرتك إىل جانب توسيع نطاق الدعم الفين الذي تقّدمه املنظمة من أجل زيادة  ،واملالية املتاحة والوفرية

القدرة على الصمود واألولوية املسندة إليه، فضاًل عن نشر املعارف واملعلومات على أساس منتظم ال سيما يف ما يتعّلق 
 .بالتأهب للكوارث عرب نظم اإلنذار املبكر

 
هذه الشراكات إجراءات حمددة يف الشرق األدىن وأفريقيا. ويندرج بعض منها يف عمل اجملموعة العاملية وتدعم  -68

املعنية باألمن الغذائي اليت يتوىل كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي توجيهها لتنسيق االستجابة الدولية 
، Interpeace Internationalمنظمة ية. ومن بني الشركاء الرئيسيني: يف جمال األمن الغذائي خالل األزمات اإلنسان

 World Vision، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، ومؤسسة Welthungerhilfe e.Vومؤسسة 
 ها.، من بني غري 13و 11و 2و 1وغريها. وهلذه الشراكات تداعيات على أهداف التنمية املستدامة الدولية، 

 
 عن تنفيذ الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والتعاونيات ومنظمات المنتجينأمثلة  –جيم 

 

ترد أدناه بعض األمثلة عن النتائج النامجة عن تنفيذ الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين والتعاونيات ومنظمات  -69
 دعماً لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة: 2017املنتجني خالل عام 

 
 تعزيز النظم الغذائية املستدامة: –املنظمة الدولية للمستهلكني 

 
عت منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للمستهلكني )االحتاد العاملي جملموعات ، وقّ 2017يف أبريل/نيسان  -70

نظمة املنظمة الدولية للمستهلكني إىل شبكة املعارف واملعلومات اخلاصة مباملستهلكني( اتفاقًا يهدف إىل حتسني وصول 
األغذية والزراعة، وحيث ميكن ملنظمة األغذية والزراعة العمل بشكل أوثق مع شبكة املنظمات األعضاء يف املنظمة الدولية 

ذية على امتداد أن املناولة اآلمنة لألغللمستهلكني لتعزيز محاية املستهلكني من األخطار الغذائية، مبا يف ذلك الوعي بش
 وتعزيز العادات التغذوية السليمة والنظم الغذائية املستدامة.   ،سلسلة القيمة

 
وكجزء من العمل اجلاري، تقوم املنظمة الدولية للمستهلكني ومنظمة األغذية والزراعة بويع إطار تدرييب لزيادة  -71

ريات نظمة بشأن منظورات املستهلكني وجهودهم االستباقية الرامية إىل إحداث تغيوتعزيز معارف املوظفني الفنيني يف امل
 صحية ومستدامة بيئياً يف النظم الغذائية.

 
ودعمت املنظمة الدولية للمستهلكني ويع سياسات عامة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب لتحسني فرص  -72

ظمة املعلومات التغذوية. وقد أسهم ذلك بشكل كبري يف املناقشات اليت عقدهتا املناحلصول على األغذية الصحية وحتسني 
نظيم . وكجزء من هذه اإلجراءات، ُأحرز تقدم يف تعلى املستوى اإلقليمي من خالل توفري وجهات نظر وآراء املستهلكني

 .ل الصحيلكارييب لتعزيز األكاملنظمات املستهلكني يف أمريكا الالتينية والبحر اجتماع 
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 مع إشراك النساء والشباب: احلصول على اخلدمات املالية الريفية –رابطة النساء اللوايت يعملن حلساهبن 

 
زيز اجلهود ومنظمة األغذية والزراعة اتفاقية لتع )الرابطة( ، وقعت رابطة النساء اللوايت يعملن حلساهبن2016يف عام  -73

 املشرتكة بينهما لبناء قدرات الفقراء يف األرياف، مع الرتكيز بوجه خاص على يمان إشراك ومتكني النساء والشباب.
 

 (1): ةويف السنة األوىل من التنفيذ، نُفذت سلسلة من أنشطة تبادل املعارف وبناء القدرات بشأن املواييع التالي -74
تيسري تبادل املعارف واخلربات والدروس املستفادة بشأن دور املؤسسات الريفية يف تعزيز التنمية الشاملة، والزراعة املستدامة 

حتسني فرص وصول املرأة يف الريف إىل اخلدمات وفرص العمل  (2)و –ونظم األغذية، وحتسني األمن الغذائي احمللي 
 والفرص املتاحة يف األسواق.

 
)وال  لخدمات املالية الريفية اليت تقدمها رابطة النساء اللوايت يعملن حلساهبنلعلى وجه اخلصوص، ُأجري حتليل و  -75

أجل  للمجتمع احمللي(، واليت سيقدم فريق التمويل الريفي يف املنظمة املشورة الفنية بشأهنا من التسليف األصغرسيما نظام 
دف زيارة تبادل أيضاً بني املزارعني ومنظمات احلراجة واملنتجني الزراعيني يف نيبال هبوخالل السنة، ُعقدت  حتسني أدائها.

تبادل املعرفة بشأن ممارسات الزراعة احلرجية بني الرابطة ومنظمات أصحاب املشاريع وجمموعات املنتجني املشاركني يف 
 مرفق الغابات واملزارع التابع للمنظمة.

 
 حتسني فرص حصول التعاونيات الزراعية على املعلومات: –الدويل التحالف التعاوين 

 
شأن قاعدة بيانات رقمية عاملية ومنصة إلكرتونية بالتحالف التعاوين الدويل صممت منظمة األغذية والزراعة مع  -76

ت واملقاال". وجيمع ذلك بني املعلومات، والنصوص القانونية، وقضايا احملاكم، Cooplexالقانون التعاوين تعرف باسم "
 األكادميية، وغريها من املوارد من مجيع أحناء العامل، ويوفر منتدى للمناقشة والتبادل للمستخدمني املسجلني. 

 
، واملكتب اإلقليمي يف أفريقيا للجنة االستشارية لالستثمارات، Roma Treأيضًا مع جامعة  املنظمةوتعمل  -77

والتحالف التعاوين األوغندي من أجل تنفيذ وتوثيق البحوث امليدانية الحتادين تعاونيني ومشروع تعاوين يف أوغندا 
للجنة  فينم اللدعأيضًا ا املنظمةالستكشاف دور التعاونيات يف تشجيع املساءلة يف جمال االستثمار الزراعي. وقدمت 

االستشارية لالستثمارات يف أفريقيا، من أجل إنشاء احتاد أفريقي جديد للتعاونيات الزراعية. ويف أمريكا الالتينية والبحر 
الكارييب، نُظم حدث بالتعاون مع املكتب اإلقليمي يف األمريكيتني للجنة االستشارية لالستثمارات وشبكة تعاونيات 

ماع املخصص عن الزراعة األسرية/هيئة الزراعة األسرية التابعة للسوق املشرتكة للمخروط اجلنويب. وركز األمريكيتني واالجت
 هذا احلدث على تبادل املعارف واخلربات االبتكارية هبدف ويع خطة عمل إقليمية يف هذا اجملال.

 
ة البحر األبيض ة قدرات سكان الريف يف منطقتنمي –املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر األبيض املتوسط 

 املتوسط
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وار السياسي األبيض املتوسط على تشجيع احلركزت الشراكة مع املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر  -78
عوامل الدافعة للهجرة الللحوار السياسي بشأن منتدى  إقامةالبلدان األعضاء يف املركز  بشأن اهلجرة. واقرتح وزراء الزراعة يف

 يف املناطق الريفية.
 

ة الطوعية عن ويع اخلطوط التوجيهي ومشلت جماالت التعاون األخرى نشر اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه، فضالً  -79
 يف منطقة البحر األبيض املتوسط. كما نفذت أنشطة لبناء القدرات يف جمال التدابري املتوسطيالستدامة النظام الغذائي 

يف بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وتعزيز تدابري الصحة النباتية  Xylella fastidiosa بكترييا الرامية إىل منع إدخال ونشر
 بالتآزر مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، من بني أمور أخرى.

 
 تعزيز قدرات التعاونيات الزراعية: –قسم التنمية الدولية  - املنتجني الزراعيني ملقاطعة كيبيك احتاد

 
، على االحتاد() قسم التنمية الدولية –والزراعة مع احتاد املنتجني الزراعيني ملقاطعة كيبيك تعمل منظمة األغذية  -80

ت دعم إصالحات التعاونيات يف مصر". ويتعلق هذا املشروع بإصالح التعاونيايف مصر: " فينتنفيذ برنامج للتعاون ال
ملزارعني. م يف احلد من الفقر الريفي لصاحل صغار االزراعية يف مصر لضمان أن تكون أكثر كفاءة ونزاهة ومشولية وأن تسه

دور االحتاد يف تشجيع عملية تشاركية وحوار داخل احلركة التعاونية املصرية واملؤسسات احلكومية ذات الصلة هبدف ومتثل 
ام، نُظمت عمساعدة التعاونيات الزراعية على حتليل عملية اإلصالح الداخلي واملشاركة فيها بنشاط. ويف هذا الهنائي 

ممثل. وقد طُبقت منهجيات التبادل بني املزارعني باعتبارها جانباً حامساً  200سلسلة من حلقات العمل مبشاركة أكثر من 
 يف اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لبناء القدرات لدعم منظمات املنتجني والتعاونيات. 

 

 سات األكاديمية والبحثيةشراكات منظمة األغذية والزراعة مع المؤس –رابعاا 
 

ة واحمللية مع املؤسسات األكادميية والبحثي بزيادة وتكثيف شراكتها احلالية خالل السنوات األخرية املنظمةقامت  -81
واإلقليمية ذات الطابع العام واخلاص دعماً إلطار الربجمة القطرية واملبادرات اإلقليمية واألهداف االسرتاتيجية. ومّكن ذلك 

دراسات و من حتديد جماالت عمل حمددة جيري فيها تعزيز تبادل املعارف هبدف اجتذاب األكادمييات اليت جتري حبوثًا 
ات ظ هبا املنظمة من خالل مؤسسات البحوث. وتدعم هذه الشراكتسهم يف عمل املنظمة ونشر جمموعة املعارف اليت حتتف

  4.14و 2على وجه اخلصوص الربناجمني االسرتاتيجيني 
 

                                                      
ؤسسات تطبق املنظمة عدة إجراءات لضمان اتساق االتفاقات مع أكادمييات ومؤسسات البحوث مع قواعد املنظمة وإجراءاهتا. وتتبع االتفاقات مع امل 14 

نصوص عليها يف اسرتاتيجية الشراكة مع منظمات اجملتمع املدين. وتتبع االتفاقات املمولة من القطاع األكادميية املمولة من القطاع العام اإلجراءات امل
 اخلاص اإلجراءات املنصوص عليها يف اسرتاتيجية الشراكات مع القطاع اخلاص.
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 النزوحو  يف جماالت تغري املناخ 15عت منظمة األغذية والزراعة ستة اتفاقات شراكة جديدة، وقّ 2017يف عام  -82
باإليافة إىل  16واحلراجة وسالمة األغذية واإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية. ويف اجملال األكادميي، مت جتديد سبعة اتفاقات

 يتضمنان خطة عمل للسنوات الثالث املقبلة. 17متديد إثنني
 

اسية نظمة حلقات در املهذا العام لتعزيز أهداف التنمية املستدامة. وعقدت  نفذوُخصص جزء من العمل الذي  -83
واألكادمييني يف املؤسسات الشريكة  بني الطالب 2030 عامل التنمية املستدامة إبراز خطةعرب اإلنرتنت مع جامعات، هبدف 

للمنظمة. واستكملت احللقات الدراسية الربامج اجلامعية والعليا يف اجلامعات وسلطت الضوء على عمل املنظمة يف جمال 
ية مركز التعليم العايل والبحوث يف جمال الزراعة االستوائحتقيق أهداف التنمية املستدامة. ومشلت اجلامعات املشاركة 

وجامعة املياه(،  صون)وجامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا )تربية األحياء املائية(،  وجامعة والية ميسيسييبراجة(، )احل
Aleksandras Stulginskis  ،)احلراجة( وجامعة تكساسA&M .وغريها ،)اهلندسة اهليدروليكية( 

 
والية املنظمة ل لشركاء األكادمييون تنفيذها وفقاً وقد عززت هذه األنشطة مبادرات الرتويج واالتصال اليت يواصل ا -84

سية عن الفاقد واملهدر من األغذية )املعهد اآلسيوي احلقة در  (1)مثل:  فعالياتوأهداف التنمية املستدامة من خالل 
 Laعن السنة الدولية للبقول )جامعة  فعاليةو  Google Earthتعزيز عمل الطالب مع برنامج  (2)للتكنولوجيا(؛ و

Sapienzaاألغذية والزراعة )جامعة كيوتو(. يفندوة عن أثر تغري املناخ  (3)(؛ و 
 

وترد أدناه بعض األمثلة عن األعمال اليت أجنزت يف املؤسسات األكادميية والبحثية، بشأن مواييع خمتلفة، خالل  -85
 السنة املايية.

 
هد اآلسيوي عايلند )املنام، وت تياألرز يف كمبوديا والو وفيعني على تكثيف زراعة ر تدريب املزا :التكثيف الزراعي -86

ز الدويل نظم البعلية لتكثيف الزراعة يف مصر واألردن واملغرب وتونس )املركوتوسيع تكنولوجيات الرّي والللتكنولوجيا(، 
 موريتانيا واملغربو وورشة عمل حول الزراعة الصغرية النطاق يف مصر ولبنان  (؛ ودراسةاجلافةللبحوث الزراعية يف املناطق 

وتونس )مركز التعاون الدويل للبحث الزراعي من أجل التنمية( وورشة عمل لتقييم القدرات لنظم االبتكار الزراعي يف رواندا 
 (.Agrinaturaوغواتيماال وهندوراس )

 
ُعقدت حلقات عمل بشأن استصالح الغابات يف رواندا والسلفادور )جامعة  :الزراعة احلرجية وإعادة التحريج -87

Wageningen  للبحوث(، ودورة حول استعادة املناظر الطبيعية الستصالح األرايي يف أمريكا اجلنوبية، ودراسة عن الزراعة
احلراجية الذكية يف املمر اجلاف ألمريكا الوسطى )مركز التعليم العايل والبحوث يف جمال الزراعة االستوائية( ودراسات الزراعة 

                                                      
جامعة أفريقية(؛ معهد حبوث  66يضم )احتاد  RUFORUMلوفني الكاثوليكية )بلجيكا(؛ جامعة لييج )بلجيكا(؛ جامعة الفال )كندا(؛ جامعة  15 

 االقتصاد الزراعي )هنغاريا(؛ املعهد الدويل لبحوث األرز )الفلبني(.
احلكومية يف موسكو )روسيا(؛  M.V.Lomonosov للبحوث )هولندا(؛ جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا )اليابان(؛ جامعة Wageningen جامعة 16 

جامعة ومركز للبحوث يف أوروبا(؛ املركز الدويل  28)رابطة تضم  Agrinatura جمال الزراعة االستوائية )كوستاريكا(؛ والبحوث يفالتعليم العايل  مركز
 )لبنان(؛ مركز البحوث الدويل للعلوم الزراعية يف اليابان.اجلافة للبحوث الزراعية يف املناطق 

 .2017ديسمرب/كانون األول  31)فرنسا( حىت  Agreeniumفرنسا( وأجل التنمية ) مركز التعاون الدويل للبحث الزراعي من 17 
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يو وحلقة دراسية عن النهج الياباين الربازيلي للحراجة الزراعية يف غانا )جامعة طوك احلرجية وتقييم مزارع الكاكاو يف غانا،
للزراعة والتكنولوجيا(، ودراسة عن املنتجات غري احلرجية املستدامة إلنتاج الوقود ملخيمات الالجئني يف مشال الكامريون 

 )جامعة لييج(.
 

عهد الدويل املوالقدرة على الصمود يف أوغندا وتنزانيا وغانا )ويع ونشر بيانات عن الصدمات املناخية  املناخ: -88
يف منطقة  قاحالً  بلداً  21باجلفاف، الذي مت اختباره يف كينيا ونشره يف  للتنبؤلبحوث سياسات األغذية(، ونظام اإلنذار 

 (.A&Mاهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )جامعة تكساس  –شرق أفريقيا 
 

إعداد دورة تدريبية عن مقاومة مصايد األمساك الداخلية لألمراض واملناخ يف  النمو األزرق:مبادرة األمساك/مصايد  -89
 عمألحياء املائية لتحقيق األمن الغذائي والتقدم االقتصادي ل الرشيدة رتبيةالمالوي )جامعة والية ميشيغان(، ودورة عن 

 للبحوث(. Wageningenمن أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكارييب )جامعة  مشاركاً  20
 

 ترتيبات أخرى ترتبط بالشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني –خامساا 
 

نفيذ الربملانيون من أهم أصحاب املصلحة يف ت: يعترب التحالفات الربملانية من أجل األمن الغذائي والتغذية -90
االلتزامات السياسية يف جمال األمن الغذائي والتغذية عندما يتعلق األمر بصياغة القوانني واملوافقة على امليزانيات العامة. 

. ويف والوطين، يف شراكتها مع هذا القطاع على املستويني اإلقليمي 2017وقد استمرت منظمة األغذية والزراعة، يف عام 
وتقدميه لتشكيل جبهات  فينأمريكا الالتينية، واصلت اجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع عملها النشط يف جمال تعزيز الدعم ال
بشأن الزراعة  اً قانونًا منوذجيوطنية، كان آخرها يف هاييت. وبالتوازي مع ذلك، ويعت اجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع 

 عنية.ا الالتينية والبحر الكارييب، ستكون مبثابة وثيقة مرجعية للقوانني الوطنية املستقبلية يف البلدان املاألسرية يف أمريك
 

مع التحالف  ينفما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، برناجماً للتعاون ال ، من خالل التعاون يفوأعدت املنظمة -91
الربملاين األفريقي من أجل األمن الغذائي والتغذية التابع لربملان البلدان األفريقية، الذي شجع بدوره على تشكيل حتالفات 
وطنية يف مدغشقر وبنن. ومت تعزيز الشراكات بني منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورويب من خالل احلوار السياسي مع 

ة واألعضاء والتحالف الربملاين لالحتاد األورويب ملكافحة اجلوع. وأنشئ أيضاً حتالف برملاين إيطايل من أجل اللجان الربملاني
األمن الغذائي. وأدت جهود التوعية يف بلدان املنطقة اآلسيوية إىل إنشاء رابطة الصداقة الربملانية ملنظمة األغذية والزراعة 

ة والبحر يأفريقيا وأمريكا الالتين أقاليم تمشل برملانياً  حتالفاً  29ت املنظمة إنشاء يف اليابان. ويف السنوات األخرية، يسر 
 الكارييب وآسيا وأوروبا. 

 
 عام يفالتحالف من أجل األمن الغذائي والسالم بني منظمة األغذية والزراعة واحلائزين على جائزة نوبل للسالم:  -92

، واصل احلائزون على جائزة نوبل للسالم عملهم كمجموعة من اخلرباء تدعم منظمة األغذية والزراعة من خالل 2017
نشر الرسائل الرئيسية للمنظمة يف جمال مكافحة اجلوع، مع إبراز الدور الرئيسي لألمن الغذائي يف حفظ السالم يف حاالت 
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، رئيس كولومبيا، إىل Juan Manuel Santos، 2016نوبل للسالم لعام . وانضم احلائز على جائزة النزاعوما بعد  النزاع
 التحالف.

 
 التحديات والمجاالت التي يتعين تعزيزها –سادساا 

 فيما يتعلق بالمجتمع المدني والقطاع الخاص
 

وفرها شبكاهتم تالستفادة من امليزة النسبية اليت اأتاح تعزيز الشراكات مع أصحاب املصلحة من غري الدول فرصة  -93
راك ومع ذلك، ال يزال من الصعب إش من أجل تعزيز عمل املنظمة يف السياقات العاملية واإلقليمية والوطنية. ،الواسعة

أصحاب املصلحة هؤالء يف عمليات التشاور عند صياغة برامج العمل القطرية واملبادرات اإلقليمية، حيث ميكنهم تقدمي 
ة. ل هذه العمليات رصد وتقييم مسامهة أصحاب املصلحة يف املنظمعة من القضايا. وتسهّ ة بشأن طائفة واسفنيمدخالت 

تعزيز إطار التعاون مع أصحاب املصلحة من غري الدول )القطاع اخلاص واجملتمع املدين  امليدانيةويتعني على املكاتب 
 ربجمة القطرية. والتعاونيات واألوساط األكادميية( بدعم من الدول األعضاء لتنفيذ إطار ال

 
تمع املدين يف ة املقدمة من اجملفنيأقّر برنامج عمل املنظمة وميزانيتها بقيمة املسامهات الويف السنوات األخرية،  -94

تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف السياقات احمللية. ومع ذلك،  (2)السياسات و بشأن واراحلعمليات  (1)اجملاالت التالية: 
 جيب حتديد مصادر جديدة للتمويل لتشجيع إشراك أصحاب املصلحة هؤالء يف هذه العمليات. 

 
فيما يتعلق بالقطاع اخلاص، جيب أن تستمر اجلهود يف إقامة وتنويع التحالفات مع املشاريع الصغرية واملتوسطة و  -95

احلجم.  مؤسسات صغرية ومتوسطة تتكون منالل التعاونيات ومنظمات املنتجني والشركات احمللية اليت احلجم، من خ
ويعترب دعم الدول األعضاء يف إنشاء وتيسري عمل املنظمة مع الشركات احمللية لتحقيق مسامهات أكرب يف أهداف التنمية 

 أمراً بال  األمهية. ،املستدامة
 

طاع اخلاص قد ي  يف السنوات األخرية قدراً كبرياً من املوارد العينية يف املنظمة، وبدرجة وعلى الرغم من أن الق -96
أقل موارد مالية، فإن العمل الذي ايطلع به مع الربامج االسرتاتيجية قد أبرز احلاجة إىل زيادة مستوى املوارد املالية من 

ملاحنني صندوق متعدد ا إقامةعن أنشطة اإلدارة واهليئات الدستورية. غري أن  القطاع اخلاص لدعم أنشطة املنظمة فضالا 
للسماح بتعبئة املوارد املالية من القطاع اخلاص يف إطار االسرتاتيجية ينطوي على بعض الصعوبات، بسبب عدم اهتمام 

شى مع األهداف ج واألنشطة اليت تتماالشركات بتقدمي مسامهات مالية عامة )غري مستهدفة أو مستهدفة قلياًل( لدعم الربام
ويستدعي هذا الويع بذل املزيد من اجلهود من جانب املنظمة والدول األعضاء لتشجيع هذه  االسرتاتيجية للمنظمة.

 املسامهات وويع ترتيبات مبتكرة لدعم هذا النوع من املسامهات. 
 

وط ركة أكرب من الشركات يف تنفيذ ودعم اخلطكما أننا نواصل الرتكيز على القطاع اخلاص هبدف حتقيق مشا -97
التوجيهية واملبادئ املتعلقة باالستثمار املسؤول يف الزراعة، وتضافرها مع األدوات الفنية األخرى مثل مبادئ االستثمار 
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أن سالسل شاملشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ب املسؤول، والتوجيهات
 اإلمدادات الزراعية املسؤولة، وغريها. 

 
لة اليت ميكن يف حتديد وإدارة املخاطر احملتم ،تنفيذ العمل مع القطاع اخلاص لدىويتمثل أحد التحديات املستمرة  -98

ق التجارة احياد املنظمة واستقالهلا. ومن الشائع أن تتعامل بعض الشركات مع املنظمة هبدف تيسري فتح أسو  يفأن تؤثر 
عبة شخلدماهتا ومنتجاهتا يف البلدان النامية، وهو ما يتعارض مع أهداف الشراكات. ومن املهم أن تعمل الدول األعضاء و 

القطاع اخلاص مبزيد من املعلومات عن أهداف الشراكات مع املنظمة واملسامهات هيئات الشراكات والتعاون معًا لتزويد 
 . 2030خطة عام  لتحقيق أهداف منها، املتوقعة

 
 


